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A Revista Eletrônica Jornalismo e Cidadania é um projeto de extensão que tem como
objetivo abordar uma ampla variedade de temas, na maioria das vezes, menosprezados
ou esquecidos pela grande mídia, procurando dar voz ao vasto leque de redes e
entidades dos movimentos sociais que são estigmatizados. Com estes mesmos objetivos
da revista, vem sendo desenvolvido o programa de rádio Jornalismo e Cidadania, na
rádio universitária FM (99,9 MHz), também um projeto de extensão com o mesmo
nome e propósitos. O programa de rádio vai ao ar semanalmente, todas as segundasfeiras às 14 horas, tendo duração de uma hora. A revista eletrônica, veiculada
mensalmente, pela plataforma ISSUU, desde julho deste, cumprirá seu primeiro período
até dezembro de 2016. Algumas vezes o conteúdo da revista contempla temas que
foram debatidos nos programas da rádio com a mesma característica de se constituírem
em questões relevantes para a sociedade. Assim, a revista é uma intervenção
extensionista da Universidade Federal de Pernambuco na sociedade, com o intuito de
fortalecer na discussão pública a participação dos indivíduos de uma maneira geral,
porém, sobretudo, os movimentos sociais que constituem a representação das
identidades da periferia excluídas pelas elites que controlam o aparelho de Estado e as
corporações midiáticas. Dentre os seus objetivos também consta a pretensão de
alcançar as pessoas interessadas em participar da construção de sentido das esferas
virtuais públicas, para superar à condição de subalternidade de suas identidades
estigmatizadas devido à classe social, religião, condição étnico-racial, orientação
sexual, ideológica e comprometidas com os direitos humanos. assim como a liberdade à
diversidade. Portanto, a Revista Jornalismo e Cidadania é um espaço de interlocução
entre o público geral e a universidade, funcionando como uma mediadora para a
mudança social, aogarantir uma maior pluralidade de vozes na esfera pública e o direito
à diversidade,

contrariando

a mídia tradicional

segregacionista.

A equipe

comprometida com a execução do projeto da revista reúne-se semanalmente para
analisar o relato dos contatos das diferentes redes de entidades vinculadas, avaliar o
desempenho das diversas seções e estabelecer os planos de atividades e as pautas da
Revista Jornalismo e Cidadania, sempre na busca do aperfeiçoamento do periódico.Em

todas asedições da revista também é colocado um questionário para registro das
observações, críticas e sugestões do público alvo, pois há a preocupação de se obter de
um feedback, visando a melhoria da projeto, assim como enriquecimento dos
conteúdos, com a ampliação da pluralidade das diversas vozes da sociedade. Nos seus
primeiros três meses de duração,metade do período previsto incialmente no projeto, a
revista já teve um alcance considerável de acessos por parte do público: são mais de
330 curtidas na página oficial da Revista Jornalismo e Cidadania no Facebook. Os
aplicativos de redes sociais são um dos meios de propagação da revista, juntamente
com a distribuição via e-mail (na qual, não é possível ser contabilizado o alcance) e da
disponibilidade do periódico no site do Grupo de Pesquisa Jornalismo e
Contemporaneidade (www.ufpe.br/jornalismo). No mesmo sentido assumido na
utilização de tais meios para a divulgação do projeto, a Revista Eletrônica Jornalismo e
Cidadania busca atuar como espaço de interlocução com redes que têm propósitos
semelhantes, como o Fórum Pernambucano de Comunicação; Fórum de mulheres de
Pernambuco; Articulação AIDS-PE; e Articulação do Semiárido, entre outras.
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